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Shrnutí  
Článek se zabývá rovnými příležitostmi ve strategickém plánování. Jeho cílem je představení 
nové metodiky genderové analýzy strategického plánu města (obce) a její následné ověření na 
souboru 16 velkých měst v České republice. 
 
Abstract  
The paper is concerned with equal opportunities in strategic planning. Its aim is to undertake 
gender analysis of the strategic plan for local level (municipality / city), and its evaluation on 
the file of 16 big cities in the Czech Republic. 
 
 

Úvod 
Strategické plánování rozvoje měst a regionů u nás začalo být více podporováno až na 
přelomu tisíciletí. Zákonem není nikde určen obsah, ani způsob pořízení strategických 
dokumentů, každá obec si je sestavuje na základě potřeb v dané lokalitě. Ani genderová 
vyváženost není zákonem ošetřena. Příčinou může být tedy ne příliš dlouhá tradice 
strategického plánování jako takového, a také chybějící právní předpisy, které by jasně 
problematiku genderové vyváženosti začlenily do české legislativy. 

Při plánování rozvoje a tedy i při strategickém plánování je třeba sledovat hledisko rovnosti 
žen a mužů, a to na základě analýzy, nebo pouhým uvážením. Z dlouhodobého hlediska by 
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měly být brány v potaz potřeby žen i mužů, i strategické cíle by tedy měly být rámcově 
genderově vyvážené.1 Cílem ovšem není stavět genderové hledisko nad ostatní kritéria a 
upřednostňovat cíle, aktivity či projekty, které jsou zaměřeny na ženy. Obec by tím měla 
získat přehled o struktuře strategického plánování, což umožní jeho lepší analýzu. 2 

Problematika genderu by měla být zohledněna ve všech úrovních strategického plánování. 
Tedy strategická vize, vlastní strategický plán se stanovenými kritickými oblastmi a samotné 
akční plány by měly být posouzeny, zda vedou k rovnosti žen a mužů. Podobně to platí o 
projektech, které přispívají k plnění jednotlivých úrovní strategického plánu. Zamýšlené 
investiční aktivity je nutno hodnotit jako celek, ale i v rámci jednotlivých výdajových kapitol 
a jejich vyváženosti. 

Ve veřejném sektoru se používá metoda strategického plánování na úrovni obcí. Aplikace 
gender mainstreamingu ve strategickém plánování není zatím využívána, přesto je třeba se 
zabývat otázkou dopadů strategického plánování na obyvatele měst i dalších sídel a případně 
mikroregionů nebo na jednotlivé skupiny obyvatel města. 

Hlavním cílem článku je představit nově vyvinutou metodiku pro vypracování 
genderových analýz strategických plánů a její ověření na souboru plánů 16 velkých měst 
v České republice.  

Metodika pro posuzování strategických plánů z pohledu genderu 
Pro genderovou analýzu Strategických dokumentů byla vytvořena unikátní metodika, která 
vychází jak u obecných principů tender mainstreamingu a generových analýz, které 
kombinuje s matematickými a statistickými modely hodnocení strategických dokumentů. Pro 
zpracování projektu byla zvolena expertní metoda hodnocení. 

Pro vlastní analýzu by měla být ustanovena expertní skupina (hodnotitelé), která se zabývá 
hodnocením relevantnosti stanovených strategických cílů pro jednotlivé genderové skupiny. 
Expertní skupina by měla být složena tak, aby pokrývala jednotlivé skupiny sledované 
v generové analýze, a to vždy min. po dvou zástupcích z každé následující skupiny: 

• Muži, 

• Ženy,  

• Děti do 15 let věku, 

• Studenti,  

• Senioři,  

• Náboženské skupiny, 
• Národnostní menšiny. 

Hodnotitelé bodovým hodnocením priorit strategických cílů hodnotili soulad cílů 
strategického plánu se zájmy skupiny, kterou zastupovali. Byly vytvořeny tabulkové a textové 

                                                           
1
 FOLTYSOVÁ, Michaela, et al.  2004. Zavedení eura v České republice [online]. Praha : Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.[cit. 2012-07-27]. Informativní metodika Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Dostupné 
z WWW: <http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Metodika_rovnost.pdf> 
2
 Fórum 50 %.  2009.  Rovné příležitosti žen a mužů : Jak začít? [online]. 1. vydání. Praha : Copyright Fórum 50 

%, o. s. [cit. 2012-07-27]. Dostupné z WWW: 
<http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/rovne_prilezitosti_zen_a_muzu_ve_me
stech_a_obcich_jak_zacit.pdf>. ISBN 978-80-904447-0-6 
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soubory k jednotlivým městům s potřebnými daty. Ke každému městu byl pak vytvořen 
zvlášť dokument ve formátu tabulky s přehledem všech Prioritních (kritických) oblasti a Cílů 
prioritních oblastí příslušného strategického dokumentu, který pak sloužil jako dotazník pro 
hodnotitele – viz příklad podkladu pro hodnocení Cíle A ze Strategie pro Brno. 

Cíle kritické oblasti: A. 
Koordinace investiční výstavby Body 

1.1 Institucionální, legislativní a 
organizační zajištění koordinace 
jednotlivých plánů včetně 
vymezení kompetencí 

  

2.1 Institucionální a legislativní 
zajištění koordinace investic 

  

3.1 Koordinace ekonomických 
zájmů a podpora soukromých 
investorů v oblastech veřejného 
zájmu 

  

Celkové agregované vyhodnocení   

 

Hodnotitelé měli ke každému cíli přiřadit bodovou hodnotu 1 - 5, která určovala dopad 
vybraného cíle na danou expertní skupinu. Hodnocení je subjektivní, závislé na individuálním 
posouzení hodnotitele. Dle svých priorit hodnotili následně: 

Priorita 
1 2 3 4 5 

vůbec nepreferuji spíše nepreferuji neutrální názor 
(„je mi to jedno“) 

spíše preferuji velmi preferuji 

 

Vyplněné dotazníky byly zpracovány do přehledových tabulek pro jednotlivá města a jejich 
jednotlivé strategické cíle – viz ukázka vyhodnocení Strategického plánu Českých Budějovic 
- Klíčová oblast: B. Program pro kvalitu života experty. 
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Klí čová oblast: B. Program pro kvalitu života Muži Ženy Děti Studenti Senioři 
Nár. 

menšiny 
Nábož. 

 skupiny 

1.1 Revitalizovat českobudějovická sídliště s důrazem na sídliště Máj 3,5 4,5 4 2,5 4,5 1 4 

1.2 Připravit dosud nevyužité plochy určené pro bydlení na území města 3 4 2,5 2,5 2 4 3,5 

1.3 
Připravit a realizovat integrované plány rozvoje města se zaměřením na problémové 
či rozvojové oblasti bydlení a nabídku bezpečného a kvalitního života ve městě jako 
významný podklad pro čerpání finančních prostředků z prostředků SF EU 

4 4,5 3,5 2,5 4,5 5 4 

1.4 Vybudovat městské subcentrum ve Čtyřech Dvorech 3,5 3,5 4 1,5 3,5 1 3 

2.1 
Využívat společného potenciálu kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního 
ruchu a posílit komunikaci v těchto oblastech 

3 4,5 5 2 4,5 1 4,5 

2.2 
Zajistit rovnoměrný rozvoj zázemí pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na 
území města s ohledem na poptávku 

3 4,5 4,5 2 4 1 4,5 

2.3 Podporovat volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel 2,5 5 5 5 4,5 3 4,5 

3.1 Podpořit vznik a fungování mateřských škol a zařízení předškolní péče 3,5 4,5 4 1 3 1 4,5 

4.1 Realizovat dílčí projekty RPSS 3,5 4 3 1,5 2,5 1 3 

5.1 Zajistit bezpečnost obyvatel 3 5 5 4 4,5 3 4,5 

5.2 Zajistit bezbariérový pohyb občanů a dostupnost objektů ve městě 4 4,5 5 2,5 4,5 2 5 

5.3 
Realizovat opatření na ochranu obyvatel, majetku a životního prostředí proti 
živelným pohromám 

4 5 5 3,5 4,5 2 4 

6.1 Modernizovat a zefektivnit fungování veřejné správy 4,5 4 3,5 3,5 3,5 1 3,5 

6.2 Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi 4 3 4 2 3 1 3,5 

Celkové agregované vyhodnocení 66,56 86,30 78,46 33,07 67,95 16,18 77,70 
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Vyplněné dotazníky byly dále statisticky zpracovány. Při analýze byla použita metoda Topsis3 
založená na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty. Tato metoda posuzuje hodnocení 
z hlediska jejich vzdálenosti od ideální a bazální varianty. Vyžaduje kardinální hodnocení 
variant podle jednotlivých kritérií a váhy těchto kritérií. Předpokládá se maximalizační 
charakter všech kritérií. 

Celkové agregátové vyhodnocení bylo ještě převedeno na procenta, aby byl znatelnější rozdíl 
mezi jednotlivými skupinami hodnotitelů. Výsledky získané ze statistického programu byly 
převedeny zpět do textové podoby. Pro každý cíl každého strategického plánu tak vznikla 
jednak Vážená kriteriální normalizovaná matice A dále bylo vytvořeno Konečné vyhodnocení 
relevantnosti daného strategického cíle na jednotlivé skupiny dle generové analýzy – viz 
příklad vyhodnocení výše uvedeného strategického cíle:  
 

Cíle kritické oblasti: A. Image 
města a vnitřní/vnější vztahy 

Muži Ženy Děti Studenti Senioři 
Nár. 

menšiny 
Náboženské 

skupiny 

1.1 Zlepšení vnitřní komunikace 3 4 3,5 3 3,5 1 5 

1.2. Efektivní vnější komunikace 3 3 3 2,5 3,5 1 5 

1.3. 

Propagace strategického 
profilu města jako centra 
vzdělávání, výzkumu, vývoje,  
inovací a podnikání ve 
vyspělých technologiích 

3,5 4 4 3,5 3 1 4 

Celkové agregované vyhodnocení 56,67 55,38 52,78 46,07 58,48 0,00 68,90 

Pro každý strategický dokument pak byla vytvořena souhrnná hodnotící tabulka, která nejenže 
umožňuje posoudit generovou relevanci jednotlivých témat – kritických oblastí strategického 
plánu, ale umožňuje částečně i porovnat relevanci strategií jednotlivých měst mezi sebou.  

Příklad souhrnné tabulky pro Strategii města Brna 

Kritická oblast/ 
Cílová skupina Muži Ženy Děti Studenti Senioři 

Nár. 
menšiny 

Nábo-
ženské 

skupiny 

Průměrná 
relevance 
tématu 

A.Image města a 
vnitřní/vnější vztahy 

56,67 55,38 52,78 46,07 58,48 0,00 68,90 48,33 

B. Místní 
ekonomický rozvoj 

100,00 80,44 50,79 50,46 54,76 0,00 75,79 58,89 

C. Kvalita života 43,90 92,42 59,28 56,22 61,67 37,92 79,17 61,51 

D. Výzkum, vývoj, 
inovace a vzdělávání 

83,33 100,00 55,28 66,67 88,25 0,00 89,06 68,94 

E. Doprava a 
technická 
infrastruktura 

71,11 86,37 77,64 45,95 83,22 19,57 74,81 65,53 

Průměrná revalence 
pro cílovou skupinu 

71,00 82,92 59,16 53,07 69,28 11,50 77,55 
 

 

                                                           
3
 Popis metodiky TOPSIS převzat z: DUŠEK, J. Využití metod vícekriteriálního hodnocení variant ve veřejném 

sektoru. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice. 2008 
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Pro větší přehlednost pak ještě byla tabulka převedena do podoby sloupcového grafu, slovně 
vyhodnocena a dále porovnána s výsledky ostatních posuzovaných strategických dokumentů.  

 

Ukázka sloupcového grafu vyhodnocující relevantnost cílů Strategie pro Brno 

 

Pro analýzu bylo zvoleno 16 velkých měst v České republice (s výjimkou hlavního města 
Prahy). Analyzovány byly strategické rozvojové dokumenty – strategické plány měst, které 
byly volně dostupné na internetových stránkách těchto měst. 

Pro analýzu byly tedy vybrány a zpracovány následující strategické dokumenty:4 
• Strategie pro Brno 

• Strategický plán města České Budějovice 

• Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 

• Strategický plán rozvoje města - Statutární město Havířov 

• Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2020 

• Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná 

• Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna 

• Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 – 2020 

• Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 

• Strategický plán rozvoje města Olomouc a mikroregionu Olomoucko 

• Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro 
období 2007-2020 

• Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009 - 2015 

                                                           
4 Veškeré dokumenty použité pro analýzu byly získány z veřejně dostupných zdrojů, zejména z webových 
prezentací daných měst. Zpracovatel nenese odpovědnost za obsah těchto dokumentů, případně za nesoulad 
v dokumentech publikovaných jednotlivými magistráty. 
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• Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro další plánovací období 2007 – 2014 

• Program rozvoje města Plzeň 

• Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 

• Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2010 – Zlín 2020 
 

Výsledky provedené analýzy 

Cílem provedených analýz bylo vyhodnotit genderovou korektnost strategických plánů u 
vybraných velkých měst v České republice. Z analýz jednoznačně vyplynulo, že skupinou, 
které v průměru nastavené strategické cíle nejvíce vyhovují, jsou ženy, a to z více než 
81%. Druhou „nejspokojenější“ skupinou jsou děti se 78% spokojenosti s cíli. 
Předpoklad, že strategické plány, které jsou zpracovávány a schvalovány převážně 
muži, jsou také na zájmy a potřeby mužů zaměřeny, se zatím tedy nepotvrdil. Muži 
vyjádřili průměrný soulad se stanovenými cíli v 68%. Skupinami, které jsou se strategickými 
cíli spokojenější než muži, jsou i senioři (69%) a náboženské skupiny (74%). Kritičtější postoj 
ke strategickým cílům měli již jen studenti (52%). Nejmenší dopady stanovených strategií cítí 
národnostní menšiny, které se s nimi ztotožňují jen z necelých 12%.5 Vzhledem ke 
skutečnosti, že postoj národnostních menšin se zásadním způsobem hodnocení ostatních 
skupin vymyká, bylo by proto vhodné tuto skutečnost došetřit navazujícím podrobnějším 
průzkumem, protože menšiny nejsou mezi sebou totožné a jsou v jejich názorech zásadní 
rozdíly, stejně jako v jejich zapojení do společnosti. Průměrná relevance (akceptovatelnost, 
přijatelnost) všech strategií je relativně vysoká, a to 62% se započtením výsledků za 
národnostní menšiny a dokonce 70,5%, pokud se do průměru stanovisko národnostních 
menšin nezahrne. 

 

Následující tabulka a graf zobrazují analyzované dokumenty z pohledu souladu (relevance) 
v nich stanovených cílů se zájmy jednotlivých genderových skupin a po jednotlivých 
dokumentech. 

                                                           
5
 Tento údaj může být zatížen skutečností, že jako národnostní menšina v expertní skupině figurovali pouze 

Romové zachycení Charitou ČR. 
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Celkové porovnání strategických cílů a jejich relevance 

  Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé skupiny v % 
Průměrná 
relevance 

SP 

Podíl 
schvalujících 

žen v %   Muži Ženy Děti Studenti Senioři 
Národnostní 

menšiny 
Náboženské 

skupiny 
Brno 71 82,92 59,16 53,07 69,28 11,5 77,55 60,64 22 
České 
Budějovice 75,77 77,04 68,08 40 68,38 4,04 75,92 58,4614286 24 
Frýdek Místek 62,21 70 89,97 52,79 79,84 31,37 68,01 64,8842857 14 
Havířov 71,84 69,95 85,63 54,04 70,27 6,36 67 60,7271429 21 
Hradec Králové 69,95 76,19 82,4 34,64 70,91 27,01 75,62 62,3885714 11 
Karviná 58,81 74,07 70,25 40,27 58,06 19,82 70,96 56,0342857 22 
Kladno 69,89 91,05 76,14 50,95 72,71 10,22 73,24 63,4571429 9 
Liberec 57,84 89,43 82,89 59,85 67,98 10,76 73,59 63,1914286 18 
Most 75,58 89,67 86,78 58,08 72,81 6,93 69,55 65,6285714 22 
Olomouc 68,45 80,56 80,07 55,17 64,83 8,21 76,38 61,9528571 22 
Opava 67,26 73,24 78,16 53,23 65,77 16,57 61,76 59,4271429 6 
Ostrava 67,76 87,06 86,72 52,89 67,37 6,14 77,33 63,61 16 
Pardubice 70,38 81,62 80,4 53,99 62,63 10,55 71,37 61,5628571 15 
Plzeň 72,48 77,48 72,85 52,53 72,76 2,23 85,13 62,2085714 22 
Ústí nad Labem 62,11 89,39 82 59,46 69,21 8,45 75,67 63,7557143 24 
Zlín 67,82 88,21 82,25 58,28 76,77 6,83 83,36 66,2171429 22 
Průměr 68,07188 81,1175 78,98438 51,8275 69,34875 11,68688 73,9025 62,134196 18,125 
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Z porovnání jednotlivých dokumentů vyplynulo, že žádný nebyl expertní skupinou 
průměrně hodnocen méně než z 50% souladu cílů jednotlivých generových skupin s cíli 
strategie, a proto lze konstatovat, že relevantnost strategických plánů i jejich genderová 
korektnost je u sledovaných měst velmi vysoká. Z tohoto úhlu pohledu byl nejlépe 
hodnocen Strategický plán města Zlína (66,2%), ale i celkově „nejhůře“ hodnocený 
Strategický plán města Karviná má velmi vysoké skóre 56%. Průměrnou relevanci cílů 
strategických plánů se zájmy skupin celkově ukazuje přehledně následující graf. 
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Závěrečné metodologické poznámky
Provedená analytická studie 
v podmínkách České republiky a byla pro ni vyvinuta a odzkoušena vlastní unikátní 
metodika. Studie je zatížena expertním hodnocením 
mimo jiné z důvodu omezených fina
způsobit mírné zkreslení některých výstup
použitou metodiku k rozšíř
sociologického šetření na reprezentat
samozřejmě vyžadovalo vyšší vstupní investici do hodnocení, ale zp
by bylo dosaženo toho, že genderová analýza bude integrální sou
plánu již v době jeho zpracování, nemusely by se náklady na sb
s ohledem na celkové náklady, které jsou se zpracováním strategických plán
spojeny.  

Obecně je možno vyvinutou a ov
účinný nástroj pro genderovou analýzu strategických dokument
metodě Delphi (ESPON EU), a to nejen pro analýzu na úrovni strategií jednotlivých m
i vyšších celků nebo regionů. 
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